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   منت اجلوهرة منت اجلوهرة  
  

ــم ــمثُــــــــــــ ــالم  ثُــــــــــــ ــالمســــــــــــ ـــع  اِاِ  ســــــــــــ ـــعمــــــــــــ ــالتِـهِ    مــــــــــــ ــالتِـهِصــــــــــــ ــد--١١    صــــــــــــ ــد احلَمــــــــــــ ــهِ   احلَمــــــــــــ ــهِلِلّــــــــــــ ــى  لِلّــــــــــــ ــىعلَــــــــــــ   صِــــــــــــــالتِـهِصِــــــــــــــالتِـهِ  علَــــــــــــ

ــد ــدوقَــــــــ ــرى  وقَــــــــ ــرىعــــــــ ــن  عــــــــ ــنالديــــــــ ــنِ  الديــــــــ ــنِعــــــــ ــيدِ  عــــــــ ــيدِالتَّوحِــــــــ   بِالتَّوحِــــــــــــــيدِبِالتَّوحِــــــــــــــيدِ    جــــــــــــــاءجــــــــــــــاء  �َــــــــــــــبِي�َــــــــــــــبِي   علَــــــــــــــى علَــــــــــــــى--٢٢  التَّوحِــــــــ

  احلَـــــــــــــقاحلَـــــــــــــق    لِدِيـــــــــــــنِلِدِيـــــــــــــنِ  اخلَلْـــــــــــــقاخلَلْـــــــــــــق  فَأَرشـــــــــــــدفَأَرشـــــــــــــد  --٣٣  لِلـحـــــــــــــــــــــــقلِلـحـــــــــــــــــــــــق  وهديِـــــــــــــــــــــــهِوهديِـــــــــــــــــــــــهِ  بِســــــــــــــــــــــيفِـهِبِســــــــــــــــــــــيفِـهِ

  ربــــــــــــهِربــــــــــــهِ  لِرســــــــــــلِلِرســــــــــــلِ  الْعاقِــــــــــــبالْعاقِــــــــــــب  محمــــــــــــدِمحمــــــــــــدِ  --٤٤  وحِـــــــــــــــــــــزبِـهِوحِـــــــــــــــــــــزبِـهِ    وصـــــــــــــــــــــحِبِـهِوصـــــــــــــــــــــحِبِـهِ  وآلِــــــــــــــــــــــهِوآلِــــــــــــــــــــــهِ

ـــــــــــــــــــــتَـمحمـــــــــــــــــــــتَـمحم  ـــــــــــــــــــــتَـاجحيـــــــــــــــــــــتَـاجحيِـــــــــــــــــــــيـن  ييِـــــــــــــــــــــيـنلِلتَّب٥٥  لِلتَّب--  ــد ــالْعِلْم  ::وبعــــــــــــدوبعــــــــــ ــالْعِلْمفَــــــــــ ــلِ  فَــــــــــ ــلِبأَصــــــــــ ـــنِ  بأَصــــــــــ ـــنِالديــــــــــ   الديــــــــــ

ــــــــــــارفَصــــــــــــارفِــــــــــــيهِفِــــــــــــيهِ  فَص  ـــــــــــــارتِصاالِخـــــــــــــارتِصاالِخ    ملْــــــــــــتَـزمملْــــــــــــتَـز٦٦  م--لكِــــــن لكِــــــن    مِــــــن كَلَّــــــتِ كَلَّــــــتِ   الــــــتَّطْوِيِل الــــــتَّطْوِيِل   مِــــــن   ــــــمالْهِم ــــــمالْهِم  

]]ةــر ــرةجوهـــــــــ ــيدِ  جوهـــــــــ ــيدِالتَّوحِـــــــــ ــد  ].].التَّوحِـــــــــ ــدقَـــــــــ ــتُهـا    قَـــــــــ ــتُهـاهذَّبـــــــــ   ::لَقَّبــــــــــــــــــتُهـالَقَّبــــــــــــــــــتُهـا  أُرجـــــــــــــــــــورةأُرجـــــــــــــــــــورة  وهـــــــــــــــــــذِهِوهـــــــــــــــــــذِهِ  --٧٧  هذَّبـــــــــ
ــا ــابِهـــــــــ ــرِيدا  بِهـــــــــ ــرِيدامـــــــــ ــي  مـــــــــ ــيفِـــــــــ ــثَّـوابِ  فِـــــــــ ــثَّـوابِالـــــــــ ــا  الـــــــــ ــاطَامِعــــــــــ ــوأَرأَر  واَواَ  --٨٨  طَامِعــــــــــ ــوجــــــــــ ــي  جــــــــــ ــيفِــــــــــ ــبولِ  فِــــــــــ ــبولِالْقَــــــــــ ــا  الْقَــــــــــ ــا�َافِعــــــــــ   �َافِعــــــــــ

ــيهِ   وجــــــبـاوجــــــبـا  شــــــرعـاشــــــرعـا  كُلَّـــــــفكُلَّـــــــف  مــــــنمــــــن  فَكُــــــلُّفَكُــــــلُّ  --٩٩  وجــــــــــبـاوجــــــــــبـا  قَـــــــــــدقَـــــــــــد  مـــــــــــامـــــــــــا  ::يعـــــــــــرِفيعـــــــــــرِف  أَنأَن  علَــــــــــيهِعلَــــــــ

ـــلِـهِ  ذَاذَا  ومِــــــــــــــــــــثْـلَومِــــــــــــــــــــثْـلَ ـــلِـهِلِرســـــــــــــــــ ــهِ  --١٠١٠  فَاســـــــــــــــــــتَمِـعـافَاســـــــــــــــــــتَمِـعـا  لِرســـــــــــــــــ ــهِلِلّـــــــــــــــــ ــر  لِلّـــــــــــــــــ ــرواجلَائـــــــــــــــــ ــنِـعـا  واجلَائـــــــــــــــــ ــنِـعـاواملُمتَــــــــــــــــ   واملُمتَــــــــــــــــ

ا�ُــــــــــــهإِميا�ُــــــــــــهإِمي  لَــــــــــــمخْــــــــــــلُ  لَــــــــــــمخْــــــــــــلُيي  مِــــــــــــندِيـدِ  مِــــــــــــندِيـدِتَــــــــــــركُــــــــلُّكُــــــــلُّ  إِذْإِذْ  --١١١١  تَــــــــــــر  ــن ــنمــــــ ــد  مــــــ ـــيفِـــــــــي  قَلَّــــــــدقَلَّــــــ ــيـدِ  فِــــــ   التَوحِــــــــيـدِالتَوحِــــــ

ـمــه ــهـموبعضُـــــــــ ـــق  وبعضُـــــــــ ـــقحقَّـــــــــ ــيـهِ  حقَّـــــــــ ــيـهِفِـــــــــ ـــفَـا  فِـــــــــ ـــفَـاالْكَشـــــــــ ــيهِ  --١٢١٢  الْكَشـــــــــ ــيهِفَفِـــــ ــومِ  بعـــــــضبعـــــــض  فَفِـــــ ــومِالْقَـــــ ــا  يحكِـــــــييحكِـــــــي  الْقَـــــ ــااخلُلْفَـــــ   اخلُلْفَـــــ

ــى ــىكَفَــــــ ـــم  وإِالوإِال  كَفَــــــ ـــملَــــــ ــزلْ  لَــــــ ــزلْيـــــــ ـــي  يـــــــ ـــيفِــــــ ــيـرِ    فِــــــ ــيـرِالضَّــــــ ــالَ  --١٣١٣  الضَّــــــ ــالَفَقَـــــــــ ــزِم  إِنإِن  ::فَقَـــــــــ ــزِميجـــــــــ ــولِ  يجـــــــــ ــولِبِقَـــــــــ ــيـرِ    بِقَـــــــــ ــيـرِالْغَـــــــــ   الْغَـــــــــ

  يجِــــــــــــبيجِــــــــــــب  مِمــــــــــــامِمــــــــــــا  أَوالًأَوالً  بِـــــــــــأَنبِـــــــــــأَن  واجـــــــــــزِمواجـــــــــــزِم  --١٤١٤  منتَـصِــــــــــــــبمنتَـصِــــــــــــــب  خلْــــــــــــــفخلْــــــــــــــف  وفِـــــــــــــيـهِوفِـــــــــــــيـهِ  معـــــــــــــرِفَـةٌمعـــــــــــــرِفَـةٌ

ــالـم ــالـملِلْعـــــــــــ ـــوِي  لِلْعـــــــــــ ـــوِيالعلـــــــــــ ـــم  العلـــــــــــ ـــمثُـــــــــــ ــفْـلِـي    ثُـــــــــــ ــفْـلِـيالســـــــــــ   ا�ْــــــــتَقِـلِ ا�ْــــــــتَقِـلِ   ثُـــــــــم ثُـــــــــم   �َفْسِــــــــك �َفْسِــــــــك   إِلَــــــــى إِلَــــــــى   فَا�ْظُــــــــرفَا�ْظُــــــــر  --١٥١٥  الســـــــــــ

ـــن ـــنلكِـــــــــ ــهِ  لكِـــــــــ ــهِبِــــــــــ ــام  بِــــــــــ ــامقــــــــــ ــيـلُ  قــــــــــ ــيـلُدلِــــــــــ ـــدمِ  دلِــــــــــ ـــدمِالْـعـــــــــ ــد  --١٦١٦  الْـعـــــــــ ــدتَجِـــــ ــهِ  تَجِـــــ ــهِبِـــــ ــنعا  بِـــــ ــنعاصـــــ ـــع  صـــــ ـــعبدِيـــــ ـــمِ    بدِيـــــ ـــمِالْحِكَـــــ   الْحِكَـــــ

عـهِعـهِلَـــــــــــــيــــــــــــــا  لَـــــــــــــيــــــــــــــاقَطْعـــــــــــــتَحِيـلُ  قَطْعســـــــــــــتَحِيـلُيسي    مالْـقِــــــــــــــدمــلُّ  --١٧١٧  الْـقِــــــــــــــد ــلُّوكُــــــ ــا  وكُــــــ ــامــــــ ــازَ  مــــــ ــازَجـــــــ ــيـهِ  جـــــــ ــيـهِعلَــــــ ـــدم  علَــــــ ـــدمالْعــــــ   الْعــــــ
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طْقالـــــــــــــنوطْقالـــــــــــــنفِـــــــــــــيـهِفِـــــــــــــيـهِ  و  اخلَلْــــــــــــــفقِـــــــــــــيـقِ    اخلَلْــــــــــــــفقِـــــــــــــيـقِبِالتَّح١٨١٨  بِالتَّح--  ـــــــــــــــرفَسوـــــــــــــــرفَسو  ــــــــــــــــاناْإلِميــــــــــــــــانـــــــــــــــدِيـقِ  ::اْإلِميـــــــــــــــدِيـقِبِالتَّصبِالتَّص  

ــطْر ــطْرشــــــــ ـــالمِ  شــــــــ ـــالمِواإلِســــــــ ــرحـن  واإلِســــــــ ــرحـناشــــــــ ــالْعمـلْ  اشــــــــ ــالْعمـلْبِــــــــ   بــــــلْبــــــلْ  ::وقِــــــيلَوقِــــــيلَ  ..عملْعملْكــــــالْكــــــالْ  شــــــرطٌشــــــرطٌ  ::فَقِــــــيلَفَقِــــــيلَ  --١٩١٩  بِــــــــ

ــثَالُ  --٢٠٢٠  والـــــــــــزكـاةوالـــــــــــزكـاة  فَــــــــــــادرِفَــــــــــــادرِ  الصــــــــــيـامالصــــــــــيـام  كَـــــــــــذَاكَـــــــــــذَا ـــج  ::هــــــــــــذَاهــــــــــــذَا  مِــــــــــــثَالُمِــــــــــ ـــجاحلَــــــــــ ـــالة    احلَــــــــــ   والصـــــــــــــالةوالصــــــــــ

ــا ــابِمـــــــــــــ ــزِيـد  بِمـــــــــــــ ــزِيـدتَــــــــــــ ــةُ  تَــــــــــــ ــةُطَـاعـــــــــــــ ـــانِ    طَـاعـــــــــــــ ـــانِاْإلِ�ْـســــــــــــ   اْإلِميـــــــــــــــانِاْإلِميـــــــــــــــانِ    زيـــــــــــــــادةزيـــــــــــــــادة  ::ورجحـــــــــــــــتورجحـــــــــــــــت  --٢١٢١  اْإلِ�ْـســــــــــــ

  الَالَ  ::وقِـــــــــــــــيـلَوقِـــــــــــــــيـلَ  ..بِنقْصـــــــــــــــهـابِنقْصـــــــــــــــهـا  و�َقَصـــــــــــــــهو�َقَصـــــــــــــــه  --٢٢٢٢  �قــــــــــال�قــــــــــال  قَــــــــــدقَــــــــــد  كَــــــــــذَاكَــــــــــذَا  خلْــــــــــفخلْــــــــــف  ..الَالَ  وقِـــــــــيـلَوقِـــــــــيـلَ
  والْقِــــــــــــدموالْقِــــــــــــدم    الْوجـــــــــــودالْوجـــــــــــود  ::لـــــــــــهلـــــــــــه  فَواجـــــــــــبفَواجـــــــــــب  --٢٣٢٣  بِــــــــــــالْـعـدمبِــــــــــــالْـعـدم    يشـــــــــــــابيشـــــــــــــاب  الَالَ  بقَـــــــــــــاءبقَـــــــــــــاء  كَـــــــــــــذَاكَـــــــــــــذَا

ــالـف ــالـفمخَـــــــــــ ــرهـان  مخَـــــــــــ ــرهـانبـــــــــــ ـــذَا  بـــــــــــ ـــذَاهــــــــــــ ـــدم  هــــــــــــ ـــدمالْـقِـــــــــــ   الْـعـــــــــــــــدم الْـعـــــــــــــــدم   يــــــــــــــنـالُ يــــــــــــــنـالُ   لِمـــــــــــــــا لِمـــــــــــــــا   وأَ�َّـــــــــــــــه وأَ�َّـــــــــــــــه   --٢٤٢٤  الْـقِـــــــــــ

ــنـزهـا ــنـزهـامــــــــــــــــــ ـــافُـه  مــــــــــــــــــ ـــافُـهأَوصــــــــــــــــــ ـــنِـيـه    أَوصــــــــــــــــــ ـــنِـيـهســــــــــــــــــ   وحدا�ــــــــــــــــيـهوحدا�ــــــــــــــــيـه    بِالــــــــــــــــنفـسبِالــــــــــــــــنفـس  امـهامـهقِــــــــــــــــيقِــــــــــــــــي  --٢٥٢٥  ســــــــــــــــــ

ـــدٍ ـــدٍووالَـــــــــ ـــذَا  ووالَـــــــــ ـــذَاكَـــــــــ ـــد  كَـــــــــ ـــدالْولَـــــــــ ـــدِقَـا    الْولَـــــــــ ـــدِقَـاواْألَصـــــــــ   مطْلَقَــــــــامطْلَقَــــــــا  شــــــــرِيكٍشــــــــرِيكٍ  شِــــــــبهٍشِــــــــبهٍ  أَوأَو  ضِــــــــدٍّضِــــــــدٍّ  عــــــــنعــــــــن  --٢٦٢٦  واْألَصـــــــــ

ــرا ــراأَمــــــ ــا  أَمــــــ ــاوعِلْمــــــ ـــا  وعِلْمــــــ ـــاوالرضَــــــ ــا  والرضَــــــ ــاكمـــــــ ــت    كمـــــــ ــتثَبـــــــ   وغَـايــــــــــــــــــــــــرتوغَـايــــــــــــــــــــــــرت    إِرادةإِرادة  وقُـــــــــــــــــــــــــدرةوقُـــــــــــــــــــــــــدرة  --٢٧٢٧  ثَبـــــــ

عــب ــبعفَاتْـــــــ ــبِيلَ  فَاتْـــــــ ــبِيلَسِـــــــ ــق  سِـــــــ ــقاحلَـــــــ ــرحِ  احلَـــــــ ــرحِواطـــــــ ــب    واطـــــــ ــبالريــــــــ   مكْتَســــــــــــــبمكْتَســــــــــــــب    يقَــــــــــــــالُيقَــــــــــــــالُ  والَوالَ  وعِلْمـــــــــــــهوعِلْمـــــــــــــه  --٢٨٢٨  الريــــــــ

ثُــــــــــمثُــــــــــم  ـــــــــــرصالْبـــــــــــرصـــــــــــذِي  الْبـــــــــــذِيبأَتَا�َـــــــــــاأَتَا�َـــــــــــا  ب    ـعــــــــــمالسـعــــــــــم٢٩٢٩  الس--  اتُهــي ــياتُهحــــــ ـــذَا  حــــــ ـــذَاكَــــــ ـــالم  كَــــــ   الســــــــمـعالســــــــمـع  الْكَـــــــــالمالْكَــــــ

دــن ــندوعِـــــــــ ـــومٍ  وعِـــــــــ ـــومٍقَـــــــــ ـــح  قَـــــــــ ـــحصـــــــــ ــيـهِ  صـــــــــ ــيـهِفِـــــــــ ـــف    فِـــــــــ ـــفالْوقْـــــــــ   خلْــــــــــــــــفخلْــــــــــــــــف    الَالَ  أًوأًو  إِدراكٌإِدراكٌ  لَــــــــــــــــهلَــــــــــــــــه  فَهـــــــــــــــلْفَهـــــــــــــــلْ  --٣٠٣٠  الْوقْـــــــــ

ــــــــــــمِـعســــــــــــمِـعس  صِــــــــــــيـربصِــــــــــــيـرـــــــــــــا  بـــــــــــــامـــــــــــــا  مشـــــــــــــايشي    ــــــــــــرِيـديــــــــــــرِيـد٣١٣١  ي  --  ـــي ـــيحـــــــــ ــيـم  حـــــــــ ــيـمعلِـــــــــ ــادِر  علِـــــــــ ــادِرقــــــــــ ــرِيـد    قــــــــــ ــرِيـدمـــــــــ   مـــــــــ

ـــت ـــتلَيســـــــــــ ــيـرٍ  لَيســـــــــــ ــيـرٍبِغَـــــــــــ ــيـنِ  أَوأَو  بِغَـــــــــــ ــيـنِبِعـــــــــــ ـــذَّاتِ    بِعـــــــــــ ـــذَّاتِالـــــــــــ ــتْكَلِّم  --٣٢٣٢  الـــــــــــ ــتْكَلِّممــــــ ـــم  مــــــ ـــمثُــــــ ــفَـات  ثُــــــ ــفَـاتصِــــــ ـــذَّاتِ    صِــــــ ـــذَّاتِالــــــ   الــــــ

ـــال ـــالبِــــــــــ ــناهِـي  بِــــــــــ ــناهِـيتَــــــــــ ــا  تَــــــــــ ــامـــــــــــ ــهِ  مـــــــــــ ــهِبِـــــــــــ ــت    بِـــــــــــ ــتتَعلَّـقَـــــــــــ ـــدرةفَقُـــــــــــــــدرة  --٣٣٣٣  تَعلَّـقَـــــــــــ   تَعلَّـقَـــــــــــــــتتَعلَّـقَـــــــــــــــت  بِممـكِـــــــــــــــنٍبِممـكِـــــــــــــــنٍ  فَقُــــــــــــ

ةادإِرةادإِر  الْعِلْـــــــــــــــموالْعِلْـــــــــــــــمو  لـكِـــــــــــــــنلـكِـــــــــــــــن  ــــــــــــــــمعــــــــــــــــم٣٤٣٤  ذِىذِى    ع--  ةـــــــــــدحووةـــــــــــدحوو  حِـــــــــــتأَوحِـــــــــــتـــــــــــا  أَوـــــــــــالَهمِـــــــــــثْـلُ  لَهمِـــــــــــثْـلُوذِيذِي  و  

ــثـلُ ــثـلُومِــــــــــــــــــ ــه  ذَاذَا  ومِــــــــــــــــــ ــهكَـالمــــــــــــــــــ ــبِـع  كَـالمــــــــــــــــــ ــبِـعفَلْنـتَّــــــــــــــــــ ــا  وعـــــــــــموعـــــــــــم  --٣٥٣٥  فَلْنـتَّــــــــــــــــــ ــاأَيضًـــــــــ ــبا  أَيضًـــــــــ ــباواجِـــــــــ ــنِـع    واجِـــــــــ ــنِـعواملُمتَـــــــــ   واملُمتَـــــــــ

ــذَا ــذَاكَـــــ ــر  كَـــــ ــرالْبصـــــ ــه  الْبصـــــ ــهإِدراكُــــــ ــيـلَ  إِنإِن  إِدراكُــــــ ــيـلَقِـــــ ــه    قِـــــ ــهبِــــــ ــلُّ  --٣٦٣٦  بِــــــ ــلُّوكُــــــ ــودٍ  وكُــــــ ــودٍموجــــــ ــطْ  موجــــــ ــطْأَ�ِــــــ ــ  أَ�ِــــــ ــلِلســــــ ــه    معِمعِلِلســــــ ــهبِـــــــ   بِـــــــ
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ثُــــــــــــمثُــــــــــــم  ـاةــي ــيـاةاحلَـــــــــ ــا  احلَـــــــــ ــامــــــــــ ـــي  مــــــــــ ـــيبشـــــــــ ــير  --٣٧٣٧  تَعلَّقَــــــــــــتتَعلَّقَــــــــــــت    بشـــــــــ ــيروغَـــــ ــمٍ  وغَـــــ ــمٍعِلْـــــ ـــذِهِ  عِلْـــــ ـــذِهِهـــــ ــا  هـــــ ــاكمــــــ ــت  كمــــــ ــتثَبــــــ   ثَبــــــ

ـــذَا ـــذَاكَـــــــــــ ــفَـات  كَـــــــــــ ــفَـاتصـــــــــــ ــهِ  صـــــــــــ ــهِذَاتِــــــــــــ ــه    ذَاتِــــــــــــ ــهقَدِيـمــــــــــــ ــند�َا  --٣٨٣٨  قَدِيـمــــــــــــ ــند�َاوعِــــــــــــــ ــماؤه   وعِــــــــــــــ ــماؤه أَســــــــــــــ ــيمـةْ  أَســــــــــــــ ــيمـةْالْعظِــــــــــــــ   الْعظِــــــــــــــ

ــتِري  --٣٩٣٩  الســـــــــــمعيـهالســـــــــــمعيـه  فـــــــــــاحفَـظِفـــــــــــاحفَـظِ  الصـــــــــــفَاتالصـــــــــــفَات  كَــــــــــذَا كَــــــــــذَا  ــتِريواخــــــــــــــ ــما  أَنأَن  واخــــــــــــــ ــمااســــــــــــــ ــيه    ههاســــــــــــــ ــيهتَوقِيفِــــــــــــــ   تَوقِيفِــــــــــــــ

ــه ـــوض  أَوأَو  أَولْــــــــــــــــــــهأَولْــــــــــــــــــ ـــوضفَـــــــــــــــــ ــلُّ  --٤٠٤٠  تَـــــــــــــــــــنزِيهـاتَـــــــــــــــــــنزِيهـا  ورمورم  فَـــــــــــــــــ ــلُّوكُــــــــ ــصٍ  وكُــــــــ ــصٍ�َــــــــ ــم  �َــــــــ ــمأَوهــــــــ ــبِيهـا  أَوهــــــــ ــبِيهـاالتَّشــــــــ   التَّشــــــــ

ــزهِ  --٤١٤١  ا�ِـــــــــــــتْقَامـها�ِـــــــــــــتْقَامـه    وأحــــــــــــــذَرِوأحــــــــــــــذَرِ  احلُـــــــــــــدوثِاحلُـــــــــــــدوثِ  عـــــــــــــنِعـــــــــــــنِ ــزهِو�َـــــــــــــ ــرآن  و�َـــــــــــــ ــرآنالْقُــــــــــــــ ــه  أَيأَي  الْقُــــــــــــــ ــهكَالمــــــــــــــ   كَالمــــــــــــــ

  دالَّدالَّ  لِلْحــــــــــــــــدوثِلِلْحــــــــــــــــدوثِ  �َــــــــــــــــصٍ�َــــــــــــــــصٍ  وكُـــــــــــــــلُّوكُـــــــــــــــلُّ  --٤٢٤٢  دالَّدالَّ  قَـــــــــــدقَـــــــــــد  الـــــــــــذَّيالـــــــــــذَّي  اللَّفْــــــــــظِاللَّفْــــــــــظِ  علَــــــــــىعلَــــــــــى  اِحمِــــــــــلْاِحمِــــــــــلْ

ــيفِــــــــي ــهِ  فِــــــ ــهِحقِّــــــ ــالْكَون  حقِّــــــ ــالْكَونكــــــ ـــي  كــــــ ـــيفِــــــ ــاتِ  فِــــــ ــاتِالْجِهـــــــ ــتَحِيلُ  --٤٣٤٣  الْجِهـــــــ ــتَحِيلُويســــــــــــ ــد  ويســــــــــــ ــدضِــــــــــــ ــفَات  ذِىذِى  ضِــــــــــــ ــفَاتالصــــــــــــ   الصــــــــــــ

  أَمكَـــــــــنـاأَمكَـــــــــنـا  مـــــــــامـــــــــا  حقِّـــــــــهِحقِّـــــــــهِ  فِـــــــــيفِـــــــــي  وجائِــــــــز وجائِــــــــز   --٤٤٤٤  الْغِـــــــــــنـاالْغِـــــــــــنـا    كَـــــــــــرزْقِـهِكَـــــــــــرزْقِـهِ  إعدامــــــــــــاإعدامــــــــــــا  إِجيـــــــــــاداإِجيـــــــــــادا

ـــق ـــقموفِّــــــــــــــــــ ـــن  موفِّــــــــــــــــــ ـــنلِمــــــــــــــــــ ـــلُ  أَنأَن  أَرادأَراد  لِمــــــــــــــــــ ـــلُيـصِــــــــــــــــــ   عمِــــــــــــــلْعمِــــــــــــــلْ  ومــــــــــــــاومــــــــــــــا  لِعـــــــــــــبدهلِعـــــــــــــبده  فَخَـــــــــــــالِقفَخَـــــــــــــالِق  --٤٥٤٥  يـصِــــــــــــــــــ

جِـزـــــــــــــــــــنموجِـزـــــــــــــــــــنمو  ـــن ـــده  أَرادأَراد  لِـمــــــــــــــــــــنلِـمـــــــــــــــــ ـــدهوعــــــــــــــــــ ــاذِلٌ  --٤٦٤٦  وعــــــــــــــــــ ــاذِلٌوخــــــــــــــــ ـــن  وخــــــــــــــــ ـــنلِمـــــــــــــــ ـــده  أَرادأَراد  لِمـــــــــــــــ ـــدهبعـــــــــــــــ   بعـــــــــــــــ

ــوزُ  --٤٧٤٧  ينــــــــــتَقِـلِينــــــــــتَقِـلِ  لَـــــــــــملَـــــــــــم  ثُـــــــــــمثُـــــــــــم  الشــــــــــقُّـيِالشــــــــــقُّـيِ  كَـــــــــــذَاكَـــــــــــذَا ــوزُفَــــــــ ــعِيدِ  فَــــــــ ــعِيدِالســــــــ ــنده  الســــــــ ــندهعِــــــــ   اْألَزّلِاْألَزّلِ  فِــــــــــيفِــــــــــي  عِــــــــ

ــهِ ــهِبِــــــــ ـــن  بِــــــــ ـــنولكِــــــــ ـــم  ولكِــــــــ ـــملَــــــــ ــر  لَــــــــ ــريؤثِّـــــــــ ــرِفَـا  يؤثِّـــــــــ ــرِفَـافَاعــــــــ ــند�َا  --٤٨٤٨  فَاعــــــــ ــند�َاوعِــــــ ــبدِلِلِ  وعِــــــ ــبدِلْعــــــ ــب  لْعــــــ ــبكَســــــ ــا    كَســــــ ــاكُلِّفَـــــــ   كُلِّفَـــــــ

ـسلَـــــــــــــيوـسلَـــــــــــــيو  كَــــــــــــــالــــــــــــــلُ  كَــــــــــــــالفْعــــــــــــــلُيفْعا    يـارتِـــــــــــــيااخـارتِـــــــــــــي٤٩٤٩  اخ--  ســي ــيسفَلَـــــــــــ ــبورا  فَلَـــــــــــ ــبورامجـــــــــــ ــيارا    والَوالَ  مجـــــــــــ ــيارااختِـــــــــــ   اختِـــــــــــ

ـــذِّب  وإِنوإِن ـــذِّبيعــــــــــــــــ ــبِمحـصفَــــــــــــــــــبِمحـص  يعــــــــــــــــ ـــدلِ    فَــــــــــــــــ ـــدلِالْعــــــــــــــــ ــإِن  --٥٠٥٠  الْعــــــــــــــــ ــإِنفَــــــــــ ــنا  فَــــــــــ ــنايثِبــــــــــ ــبِمحضِ  يثِبــــــــــ ــبِمحضِفَــــــــــ ــلِ    فَــــــــــ ــلِالْفَضْــــــــــ   الْفَضْــــــــــ

ــيهِ ــيهِعلَـــــــــــ ــا  زُورزُور  علَـــــــــــ ــامــــــــــــ ــيـهِ  مــــــــــــ ــيـهِعلَـــــــــــ ــب    علَـــــــــــ ــبواجِــــــــــــ ــمهــــــــــــــموقَولُوقَولُ  --٥١٥١  واجِــــــــــــ ــالح  إِنإِن  ::هــــــــــــ ــالحالصــــــــــــ ــب  الصــــــــــــ ــبواجِــــــــــــ   واجِــــــــــــ

ــبههـا ــبههـاوشِـــــــــــــــــ ــاذِرِ  وشِـــــــــــــــــ ــاذِرِفَـحــــــــــــــــــ ــاالَ  فَـحــــــــــــــــــ ــاالَاملُـحــــــــــــــــــ ــم  --٥٢٥٢  املُـحــــــــــــــــــ ــمأَلَـــــــــ ــروا  أَلَـــــــــ ــروايـــــــــ ــه  يـــــــــ ــهإيالمـــــــــ ــاالَ    إيالمـــــــــ ــاالَاْألَطْفَــــــــــ   اْألَطْفَــــــــــ

ــز  --٥٣٥٣  الْكُفْـــــــــرِالْكُفْـــــــــرِ    وجهــــــــلِوجهــــــــلِ  كاإلِســــــــالمِكاإلِســــــــالمِ  والْخَــــــــيرِوالْخَــــــــيرِ ــزوجائِــــــــــ ــيهِ  وجائِــــــــــ ــيهِعلَــــــــــ ـــق  علَــــــــــ ـــقخلْــــــــــ ـــر  خلْــــــــــ ـــرالشــــــــــ   الشــــــــــ

ــنـا  واجِـــــــــــــــــبواجِـــــــــــــــــبوو  --٥٤٥٤  الْخَــــــــــبـرِالْخَــــــــــبـرِ  فِـــــــــــيفِـــــــــــي  أَتَـــــــــــىأَتَـــــــــــى  كمــــــــــاكمــــــــــا  وبِالْقَضَــــــــــاوبِالْقَضَــــــــــا ــنـاإِميا�ُـــــــــــــــ ــالْقَـدرِ    إِميا�ُـــــــــــــــ ــالْقَـدرِبِـــــــــــــــ   بِـــــــــــــــ

لكِــــــــــنلكِــــــــــن  بِـــــــــــالـفٍ  بِـــــــــــالـفٍكَــــــــــيالَ  كَــــــــــيالَوـــــــــــارِ    وـــــــــــارِا�ْحِص٥٥٥٥  ا�ْحِص--  همِــــــــــــــــنوهمِــــــــــــــــنو  أَنأَن  ظَرــــــــــــــــنيظَرــــــــــــــــنـــــــــــــــــارِ    يصـــــــــــــــــارِبِاْألَبصبِاْألَب  
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ــنِني  --٥٦٥٦  ثَبتَـــــــــــــــتثَبتَـــــــــــــــت    د�ْــــــــــــــيـاد�ْــــــــــــــيـا  ولِلْمخْــــــــــــــتَـارِولِلْمخْــــــــــــــتَـارِ  هـــــــــــــــذِاهـــــــــــــــذِا ــنِنيلِلْمؤمِــــــــــــــ ــز  إِذْإِذْ  لِلْمؤمِــــــــــــــ ــزبِجائِــــــــــــــ ــت    بِجائِــــــــــــــ ــتعلِّقَــــــــــــــ   علِّقَــــــــــــــ

 فَــــــــــال فَــــــــــال   ــــــــــوبجو ــــــــــوبجـــــــــــلْ  وـــــــــــلْبــــــــــضِ   بحــــــــــضِ بِمح٥٧٥٧  الْفَضْــــــــــــلِالْفَضْــــــــــــلِ    بِم--  همِـــــــــــنوهمِـــــــــــنـــــــــــالُ  ::وســـــــــــالُإِرسمِـــــــــــيعِ  إِرمِـــــــــــيعِجـــــــــــلِ  جســـــــــــلِالرسالر  

عــد ــدعفَـــــــ ــوى  فَـــــــ ــوىهـــــــ ــومٍ  هـــــــ ــومٍقَـــــــ ـــم  قَـــــــ ـــمبِهِـــــــ ـــد  بِهِـــــــ ـــدقَـــــــ ــبـا  قَـــــــ ــبـالَعِـــــــ ــن  --٥٨٥٨  لَعِـــــــ ــنلكِـــــــ ــذَا  لكِـــــــ ــذَابِـــــــ ــنا  بِـــــــ ــناإِميا�ُـــــــ ــد  إِميا�ُـــــــ ــدقَـــــــ ــبـا    قَـــــــ ــبـاوجـــــــ   وجـــــــ

مقُهصِــــــــــــدومقُهصِــــــــــــدو  ضِــــــــــــفوضِــــــــــــفـــــــــــــا  وـــــــــــــالَهلَه  الْفَطَا�َـــــــــــــه٥٩٥٩  الْفَطَا�َـــــــــــــه--  ــب ــبوواجِــــــــ ــي  وواجِــــــــ ــيفِــــــــ ــم  فِــــــــ ــمحقِّهِــــــــ ــةْ  ::حقِّهِــــــــ ــةْاألما�َــــــــ   األما�َــــــــ

  أَتَـــــــــــــواأَتَـــــــــــــوا  لِمــــــــــــالِمــــــــــــا  تَبلِــــــــــــيغُهمتَبلِــــــــــــيغُهم  ذَاذَا  ومِــــــــــــثْلُومِــــــــــــثْلُ  --٦٠٦٠  رووارووا  كمــــــــــــــــاكمــــــــــــــــا  ضِـــــــــــــــدهـاضِـــــــــــــــدهـا  ويســـــــــــــــتَحيـلُويســـــــــــــــتَحيـلُ

ــر  --٦١٦١  الْحِــــــــــــــلِّالْحِــــــــــــــلِّ    فِــــــــــــــيفِــــــــــــــي  لِلنســــــــــــــالِلنســــــــــــــا  وكالْجِمــــــــــــاعِ وكالْجِمــــــــــــاعِ  ــروجائِـــــ ــي  وجائِـــــ ــيفِـــــ ــم  فِـــــ ــمحقِّهِـــــ ــاْألَكْـلِ    حقِّهِـــــ ــاْألَكْـلِكـــــ   كـــــ

ــامِع  --٦٢٦٢  الْمِـــــــــــــراالْمِـــــــــــــرا    فَاطْـــــــــــــرحِفَاطْـــــــــــــرحِ  اْإلِســــــــــــالمِاْإلِســــــــــــالمِ  شــــــــــــهادتَاشــــــــــــهادتَا   ::تَقَــــــــــــرراتَقَــــــــــــررا  الـــــــــــذَّيِالـــــــــــذَّيِ  معـــــــــــنىمعـــــــــــنى  وجـــــــــــامِعوجـــــــــ
ــو ــوولَــــــ ــى  ولَــــــ ــىرقَــــــ ــي  رقَــــــ ــيفِــــــ ــيرِ  فِــــــ ــيرِالْخَــــــ ــ  الْخَــــــ ــأَعــــــ ــبـه    لىلىأَعــــــ ــبـهعقَــــــ ــم  --٦٣٦٣  عقَــــــ ــمولَـــــــ ــن  ولَـــــــ ــنتَكُـــــــ ــبـوة  تَكُـــــــ   مكْتَســـــــــبـةْمكْتَســـــــــبـةْ    �ُـــــــــبـوة�ُـــــــ

ــــــــــــــاءشيــــــــــــــاءشـــــــــــــــلَّ  يـــــــــــــــلَّجج  ُُاا  اهِـــــــــــــــبواهِـــــــــــــــبو    ـنــن ــنـنالِمِــــــــــــ ــلْ  --٦٤٦٤  الِمِــــــــــــ ــلْبــــــــــ ــلُ  ذاكَذاكَ  بــــــــــ ــلُفَضْــــــــــ ــيهِ  اِاِ  فَضْــــــــــ ــيهِيؤتِــــــــــ ــن  يؤتِــــــــــ ــنلِمــــــــــ   لِمــــــــــ

ــلُ  --٦٥٦٥  الشــــــــــــــــقَـاقِالشــــــــــــــــقَـاقِ    عـــــــــــــــــنِعـــــــــــــــــنِ  فَمِــــــــــــــــلْفَمِــــــــــــــــلْ  ]]�بِيـــــــــــــــنـا�بِيـــــــــــــــنـا[[ ــلُوأَفْضَــــــــ ــق  وأَفْضَــــــــ ــقاخلَلْــــــــ ــى  اخلَلْــــــــ ــىعلَــــــــ ـــالقِ    علَــــــــ ـــالقِاْإلِطْــــــــ   اْإلِطْــــــــ

ـــم ـــموبعدهــــــــــــ ــةمالمال  وبعدهــــــــــــ ــةئِـكَـــــــــــــ ـــلِ  ذِيذِي  ئِـكَـــــــــــــ ـــلِالْفَـضْــــــــــــ   الْفَضْـــــــــــــلِالْفَضْـــــــــــــلِ  فِـــــــــــــيفِـــــــــــــي  يلُو�َـــــــــــــهيلُو�َـــــــــــــه  واْألَ�ْبِــــــــــــياواْألَ�ْبِــــــــــــيا  --٦٦٦٦  الْفَـضْــــــــــــ

ــــــــــضعبوــــــــــضعبكُـــــــــــلٍّكُـــــــــــلٍّ  و  غْضَـــــــــــهبغْضَـــــــــــهب  قَـــــــــــدفْضُـــــــــــلُ    قَـــــــــــدفْضُـــــــــــلُيــذَا  --٦٧٦٧  ي ــذَاهـــــــــ ــوم  هـــــــــ ــوموقَـــــــــ ــلُـوا  وقَـــــــــ ــلُـوافَصـــــــــ ــلُـوا  إِذْإِذْ  فَصـــــــــ ــلُـوافَضَّـــــــــ   فَضَّـــــــــ

ــمـةَ ــمـةَوعِصـــــــــ ــبـارِي  وعِصـــــــــ ــبـارِيالْـــــــــ ـــلٍّ  الْـــــــــ ـــلٍّلِكُـــــــــ ــتِّـمـا    لِكُـــــــــ ــتِّـمـاحـــــــــ ــزاتِبِاملُعجِــــــــــــــزاتِ  --٦٨٦٨  حـــــــــ ـــدوا  بِاملُعجِــــــــــــ ـــدواأُيـــــــــــ ــرمـا  أُيـــــــــــ ــرمـاتَكَــــــــــــ   تَكَــــــــــــ

ــهِبِبِ ــهِــــــــــــــ ــيـع  ــــــــــــــ ــنـا  اجلَمِــــــــــــــــيـعاجلَمِــــــــــــــ ــنـاربــــــــــــــ ــير  وخــــــــصوخــــــــص  --٦٩٦٩  وعمـمــــــــــــــــاوعمـمــــــــــــــــا  ربــــــــــــــ ــيرخــــــ ــقِ  خــــــ ــقِاخلَلْــــــ ــد  أَنأَن  اخلَلْــــــ ــدقَــــــ ــا  قَــــــ ــاتَممــــــ   تَممــــــ

ــتُـه  --٧٠٧٠  ينـســـــــــــــــخينـســـــــــــــــخ  الـــــــــــــــزمـانالـــــــــــــــزمـان  حــــــــــــــتَّـىحــــــــــــــتَّـى  بِغَــــــــــــــيـرهِبِغَــــــــــــــيـرهِ ــتُـهبِعثَــــــــــــــ ــرعـه  بِعثَــــــــــــــ ــرعـهفَشــــــــــــــ ـــخ  الَالَ  فَشــــــــــــــ ـــخينـســــــــــــــ   ينـســــــــــــــ

ــتْمـا ــتْمـاحـــــــــــــ ـــن  اُاُ  أَذَلَّأَذَلَّ  حـــــــــــــ ـــنمـــــــــــــ ــه  مـــــــــــــ ــهلَـــــــــــــــ ــنـع  لَـــــــــــــــ ــنـعمــــــــــــــ   وقَـــــــــــــعوقَـــــــــــــع  رهِرهِغَــــــــــــيـغَــــــــــــيـ  لِشـــــــــــــرعِلِشـــــــــــــرعِ  و�َســــــــــــخُهو�َســــــــــــخُه  --٧١٧١  مــــــــــــــ

ــز ــزأَجِـــــــ ــا  أَجِـــــــ ــاومـــــــ ـــي  ومـــــــ ـــيفِـــــــ ــه  ذَاذَا  فِـــــــ ــهلَــــــــ ـــن  لَــــــــ ـــنمِـــــــ ـــضٍّ  مِـــــــ ـــضٍّغَـــــــ   بِالْـــــــــــبعـضِبِالْـــــــــــبعـضِ  شـــــــــــرعِهِشـــــــــــرعِهِ  بعـــــــــــضِبعـــــــــــضِ  و�َســـــــــــخو�َســـــــــــخ  --٧٢٧٢  غَـــــــ

ــنهـا ــنهـامِـــــــــ ـــالم  مِـــــــــ ـــالمكَـــــــــ ــز  اِاِ  كَـــــــــ ــزمعجِــــــــــ ـــر  معجِــــــــــ ـــرالْبـشـــــــــ   غُـــــــــــــــررغُـــــــــــــــرر    كَثِـــــــــــــيـرةكَثِـــــــــــــيـرة  ومعجِـــــــــــــزاتُـهومعجِـــــــــــــزاتُـه  --٧٣٧٣  الْبـشـــــــــ

ئَـنــــــــــــــربوئَـنــــــــــــــربو   ـــــــــــــــهائِشلِع ـــــــــــــــهائِشـــــــــــــــا   لِعـــــــــــــــا مِـما   مِـمــــــــــــــــوما رــــــــــــــــوم٧٤٧٤  ر--  ـــــــزِماجوـــــــزِماجــ  و   رووارووا  كمـــــــاكمـــــــا  النـــــــبِيالنـــــــبِي  راجِراجِبِمِعـــــــبِمِعـــــ
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ــحبه  --٧٥٧٥  تَـــــــــــــــــبِـعتَـــــــــــــــــبِـع  لِـمـــــــــــــــــنلِـمـــــــــــــــــن  فَــــــــــــــــتَـابِـعفَــــــــــــــــتَـابِـع  فَــــــــــــــــتَابِعِـيفَــــــــــــــــتَابِعِـي ــحبهوصـــــــ ــير  وصـــــــ ــيرخـــــــ ــرونِ  خـــــــ ــرونِالْقُـــــــ ــتَمِع    الْقُـــــــ ــتَمِعفَاســـــــ   فَاســـــــ

ـمهــــــــــرأَموـمهــــــــــرأَمالْفَضْـــــــــــلِالْفَضْـــــــــــلِ  فِـــــــــــيفِـــــــــــي  و  فَـــــــــــهكالْخِالفَـــــــــــه٧٦٧٦  كالْخِال--  مهرــي ــيرهموخــــــــ ــن  وخــــــــ ــنمِــــــــ ـــي  مِــــــــ ـــيولِّــــــــ ــه    ولِّــــــــ ــهالْخِالفَـــــــــ   الْخِالفَـــــــــ

ـــــــــــــمتُهعِدـــــــــــــمتُهعِد  سِـــــــــــــتسِـــــــــــــت  ـــــــــــــامتَمـــــــــــــامتَم    ـــــــــــــرـشالْعـــــــــــــرـشالْعه٧٧٧٧  ه--  ـملِــــــــــيهيـملِــــــــــيهي  مـــو ـــومقَــــــــ   بـــــــــــررهبـــــــــــرره    كَـــــــــــرِامكَـــــــــــرِام  قَــــــــ

  الشـــــــــــانِالشـــــــــــانِ    الْعظِــــــــــيـمِالْعظِــــــــــيـمِ  بـــــــــــدرٍبـــــــــــدرٍ  فَــــــــــأَهلُفَــــــــــأَهلُ  --٧٨٧٨  الـرضْـــــــــــــــوانِالـرضْـــــــــــــــوانِ    بــــــــــــــيعـةِبــــــــــــــيعـةِ  أُحـــــــــــــــدٍأُحـــــــــــــــدٍ  فَــــــــــــــأَهـلُفَــــــــــــــأَهـلُ

ــذَا ــذَاهـــــــ ـــي  هـــــــ ـــيوفِـــــــ ــنِهِـم  وفِـــــــ ــنِهِـمتَعيِيـــــــ ـــدِ  تَعيِيـــــــ ـــدِقَـــــــ ــتُلِـف  قَـــــــ ــتُلِـفاخـــــــ ــابِقُون  --٧٩٧٩  اخـــــــ ــابِقُونوالســـــــ ــلُهم  والســـــــ ــلُهمفَضْـــــــ ــا  فَضْـــــــ ــا�َصـــــــ ــرِف  �َصـــــــ ــرِفعـــــــ   عـــــــ

إِنإِن  ضْــــــــــتخضْــــــــــتتَ  فِــــــــــيهِفِــــــــــيهِ  خاجتَواجونِــــــــــبنِــــــــــب  اءداءد  ـــــــــــداحلَســـــــــــدلِ  --٨٠٨٠  احلَسأَولِوأَوو  ـرـــــــــــــــــــــاجالتَّشـرـــــــــــــــــــــاجـــذَّيِ  التَّش   وردورد    الــــــــــــــــــــــذَّيِالـــــــــــــــــــ

ــالِـك  --٨١٨١  اْألُمــــــــــهاْألُمــــــــــه  هــــــــــداةهــــــــــداة  الْقَاسِــــــــــمالْقَاسِــــــــــم  أَبــــــــــوأَبــــــــــو  كَــــــــــذَاكَــــــــــذَا ــالِـكومـــــــــــــــ ـــائِـر  ومـــــــــــــــ ـــائِـروســـــــــــــــ ــه  وســـــــــــــــ ــهاْألَئِـمــــــــــــــــ   اْألَئِـمــــــــــــــــ

ـــذَا ـــذَاكَـــــ ـــى  كَـــــ ـــىحكـــــ ـــوم  حكـــــ ـــومالْقَـــــ ـــظٍ  الْقَـــــ ـــظٍبِلَفْـــــ ـــم  بِلَفْـــــ ـــميفْهـــــ   مِـــــــــــنهـممِـــــــــــنهـم  حـــــــــــبـرٍحـــــــــــبـرٍ  تَقْلِـــــــــــيـدتَقْلِـــــــــــيـد  فَواجِـــــــــــبفَواجِـــــــــــب  --٨٢٨٢  يفْهـــــ

ـــ ـــومـــــــــــ ــا  ننومـــــــــــ ــا�َقَاهــــــــــــ ــبـذَن  �َقَاهــــــــــــ ــبـذَنفَا�ْـــــــــــ ــه  فَا�ْـــــــــــ ــهكَـالمــــــــــــ ــتَـن  --٨٣٨٣  كَـالمــــــــــــ ــتَـنوأَثْبِـــــــــــــ ــيـا  وأَثْبِـــــــــــــ ــيـالِألَولِـــــــــــــ ــرامـه  لِألَولِـــــــــــــ ــرامـهالْكَـــــــــــــ   الْكَـــــــــــــ

ــند�َا  --٨٤٨٤  يســــــــــمـعيســــــــــمـع  وعـــــــــــداوعـــــــــــدا  الْقُـــــــــــرآنِالْقُـــــــــــرآنِ  مِــــــــــنمِــــــــــن  كمــــــــــاكمــــــــــا ــند�َاوعِـــــــــــــــ ــاء  أَنأَن  وعِـــــــــــــــ ــاءالدعــــــــــــــــ ــنفَـع    الدعــــــــــــــــ ــنفَـعيـــــــــــــــ   يـــــــــــــــ

ـونكاتِـــــــــــــبوـونكاتِـــــــــــــبو  ةخِـــــــــــــيـرةخِـــــــــــــيـر  لَــــــــــــــنمِلُــــــــــــــوا  لَــــــــــــــنهمِلُــــــــــــــوايهدٍ  بِكُـــــــــلِّبِكُـــــــــلِّ  --٨٥٨٥  يـــــــــبدٍعـــــــــبع  ـــــــــافِظُـونحـــــــــافِظُـونكِّلُــــــــــوا  حكِّلُــــــــــواوو  

ــتَّى ــتَّىحـــــ ــني  حـــــ ــنياْألَ�ِـــــ ــي  اْألَ�ِـــــ ــيفِـــــ ــرض  فِـــــ ــرضاملَـــــ ــا  املَـــــ ــاكمـــــ ـــلْ  كمـــــ ـــلْ�ُقِـــــ   ذَهِــــــــلْذَهِــــــــلْ  ولَــــــــوولَــــــــو  فَعــــــــلْفَعــــــــلْ  شــــــــيئًاشــــــــيئًا  أَمــــــــرِهِأَمــــــــرِهِ  مِــــــــنمِــــــــن  --٨٦٨٦  �ُقِـــــ

بفَــــــــــــربفَــــــــــــر  ــــــــــــنمــــــــــــنم  ــــــــــــدجــــــــــــدــــــــــــرٍ  جــــــــــــرٍألِمألِم  ــــــــــــالصوــــــــــــالصفَحاسِـــــــــــبِفَحاسِـــــــــــبِ  --٨٧٨٧  و  فْسالـــــــــــنفْسقِـــــــــــلَّ  الـــــــــــنقِـــــــــــلَّوو  ــــــــــــالاْألَمــــــــــــالاْألَم  

قْــــــــــــبِـضيوقْــــــــــــبِـضيو  وحالـــــــــــــروحـــــــــــــولُ  الـــــــــــــرســـــــــــــولُرستِ  رـــــــــــــوتِالـمـــــــــــــو٨٨٨٨  الـم--  اجِــــــــــــــــــبوواجِــــــــــــــــــبوا  وــن ــناإِميا�ُــــــــــــــــ ــالْـم  إِميا�ُــــــــــــــــ ــالْـمبِــــــــــــــــ   وتِوتِبِــــــــــــــــ

رغَـــــــــــــــيورغَـــــــــــــــيــــــــــــــــاطِـلٌ  هـــــــــــــــذَاهـــــــــــــــذَا  وــــــــــــــــاطِـلٌبـلُ  الَالَ  بقْــــــــــــــــبـلُيقْــــــــــــــــب٨٩٨٩  ي--  ـــــــــــــتيموـــــــــــــتيمـــــــــــــرِهِ  ومـــــــــــــرِهِبِعمبِع  ــــــــــــــنمــــــــــــــنقْـــــــــــــتَـلُ    مقْـــــــــــــتَـلُيي  

  اخـــــتُلِف اخـــــتُلِف   الـــــنفْخِالـــــنفْخِ  لَـــــدىلَـــــدى  الـــــنفْسالـــــنفْس  فَـــــنافَـــــنا  وفِـــــيوفِـــــي  --٩٠٩٠  عـــــــرفعـــــــرف    اللَّـــــــذْاللَّـــــــذْ  بقَاهــــــابقَاهــــــا  الســــــبكِىالســــــبكِى  واســــــتَظْهرواســــــتَظْهر

ِـي�ــــــــــــــــــــزالْـمِـي�ــــــــــــــــــــزــا  لِلْــــــــــــــــــــبِـلَـىلِلْــــــــــــــــــــبِـلَـى  الْـمضَّــــــــــــــــــــحوــاوضَّــــــــــــــــــــحو٩١٩١  و--  ـــبجعـــبجــ  ع ــالذَّ�َـ ــن  كالـــروحِكالـــروحِ  ببالذَّ�َـ ــنلكِـ   صـــححاصـــححا  لكِـ

ــه ــهعمومـــــــــ ــالِمـــــــــــا  فَاُطْلُـــــــــــبفَاُطْلُـــــــــــب  عمومـــــــــ ـــد  لِمـــــــــ ـــدقَــــــــ ـــوا  قَــــــــ ـــواخلَصــــــــ ــلُّ  --٩٢٩٢  خلَصــــــــ ــلُّوكُــــ ــيءٍ  وكُــــ ــيءٍشــــ ــالِك  شــــ ــالِكهــــ ـــد  هــــ ـــدقَــــ ـــوا  قَــــ ـــواخصصــــ   خصصــــ

ـــص ـــص�َـــــــ ـــن  �َـــــــ ـــنمِـــــــ ـــارِعِ  مِـــــــ ـــارِعِالشـــــــ ـــن  الشـــــــ ـــنلكِـــــــ ـــدا  لكِـــــــ ـــداوجِــــــــ ــض  والَوالَ  --٩٣٩٣  وجِــــــــ ــضتَخُــــــ ــي  تَخُــــــ ــيفِــــــ ــروحِ  فِــــــ ــروحِالــــــ ــا  إِذْإِذْ  الــــــ ــامــــــ   ورداوردا    مــــــ
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ـكــب ــبـكفَحســـــــــــ ــنـص  فَحســـــــــــ ــنـصالــــــــــــ ـــذَا  الــــــــــــ ـــذَابِـهـــــــــــ ـــنـ  بِـهـــــــــــ ـــنـالســـــــــــ   كاجلَســـــــــدِكاجلَســـــــــدِ  صـــــــــورةصـــــــــورة  هِـــــــــيهِـــــــــي  لِمــــــــالِـكٍلِمــــــــالِـكٍ  --٩٤٩٤  دِدِالســـــــــــ

ــلُ  --٩٥٩٥  فَســــــــــروافَســــــــــروا    مــــــــــامــــــــــا  فَا�ْظُــــــــــرنفَا�ْظُــــــــــرن  خِالفًــــــــــاخِالفًــــــــــا  فِـــــــــيـهِفِـــــــــيـهِ ــلُوالْعقْــــ ــروحِ  والْعقْــــ ــروحِكالـــــ ـــن  كالـــــ ـــنولكِــــ ــرروا  ولكِــــ ــررواقَـــــ   قَـــــ

ـهــيم ــيمـه�َعِـــــــــ ـــرِ    كَبعــــــــــــثِكَبعــــــــــــثِ  واجِــــــــــــبواجِــــــــــــب  �َعِـــــــــ ـــرِاحلَشـــــــــ   الْقَــــــــــــبـرِالْقَــــــــــــبـرِ  عـــــــــــــذَابعـــــــــــــذَاب  ثُـــــــــــــمثُـــــــــــــم  ســــــــــــؤالُنـاســــــــــــؤالُنـا  --٩٦٩٦  احلَشـــــــــ

ـــن ـــنعـــــــــ ـــدمٍ  عـــــــــ ـــدمٍعـــــــــ ــيـلَ  عـــــــــ ــيـلَوقِـــــــــ ـــ  وقِـــــــــ ـــعـــــــــ ــرِيـقِ  ننعـــــــــ ــرِيـقِتَفْـــــــــ ــلْ  --٩٧٩٧  تَفْـــــــــ ــلْوقُــــــــ ــاد  وقُــــــــ ــاديعــــــــ ــم  يعــــــــ ــمالْجِســــــــ ــيـقِ    الْجِســــــــ ــيـقِبِالتَّحقِــــــــ   بِالتَّحقِــــــــ

ــيـا ــيـابِاْألَ�ْبِــــــــــــ ـــن  بِاْألَ�ْبِــــــــــــ ـــنومــــــــــــ ــيهـم  ومــــــــــــ ــيهـمعلَــــــــــــ ـــا    علَــــــــــــ ـــا�ُـصــــــــــــ   خصــــــــاخصــــــــا  الْخِــــــــالفالْخِــــــــالف  ذَاذَا  لكِــــــــنلكِــــــــن  محضَــــــــينِمحضَــــــــينِ  --٩٨٩٨  �ُـصــــــــــــ

ــت ــتورجـحــــــــــــــــ ــادة  ورجـحــــــــــــــــ ــادةإِعـــــــــــــــــ ــيـان    إِعـــــــــــــــــ ــيـاناْألَعــــــــــــــــ   قَــــــــــــوالَنِقَــــــــــــوالَنِ  الْعــــــــــــرضالْعــــــــــــرض  إِعـــــــــــادةِإِعـــــــــــادةِ  وفِـــــــــــيوفِـــــــــــي  --٩٩٩٩  اْألَعــــــــــــــــ

ـــق ـــقحـــــــــ ــا  حـــــــــ ــاومــــــــــ ـــي  ومــــــــــ ـــيفِـــــــــ ـــقٍ  فِـــــــــ ـــقٍحـــــــــ ــيـاب    حـــــــــ ــيـابارتِـــــــــ ــيوفِـــــــــي  --١٠٠١٠٠  ارتِـــــــــ ــزمن  وفِـــــــ ــزمنالـــــــ   والْحِســـــــــابوالْحِســـــــــاب  قَـــــــــوالَنِقَـــــــــوالَنِ  الـــــــ

ـاتــن ــنـاتواحلَســــــــــــــ ــوعفـت  واحلَســــــــــــــ ــوعفـتضُــــــــــــــ ـــلِ    ضُــــــــــــــ ـــلِبِالْفَضْــــــــــــــ ــيئَـات  --١٠١١٠١  بِالْفَضْــــــــــــــ ــيئَـاتفَالســــــــــــــ ــنـده  فَالســــــــــــــ ــنـدهعِــــــــــــــ ــثْـلِ  عِــــــــــــــ ــثْـلِبِالْمِــــــــــــــ   بِالْمِــــــــــــــ

ــغَائِـر ــغَائِـرصــــــــــ ــا  صــــــــــ ــاوجـــــــــــ ـــو   وجـــــــــــ ـــو الْوضُــــــــــ ــر  الْوضُــــــــــ ــنابٍ  --١٠٢١٠٢  يكَـفِّـــــــــــــريكَـفِّـــــــــــ   تُغْفَـــــــــــــرتُغْفَـــــــــــــر    لِلْكَــــــــــــبائِـرلِلْكَــــــــــــبائِـر  وبِاجتِــــــــــــنابٍوبِاجتِــــــــــ

ــق ــقحــــــ ــ  حــــــ ــفَخَفَّــــــ ــا  ـفـففَخَفَّــــــ ــايـــــــ ــيـم  يـــــــ ــيـمرحِــــــ ــعِـفِ    رحِــــــ ــعِـفِوأَســــــ   املَوقِـــــــفِاملَوقِـــــــفِ  هـــــــولُهـــــــولُ  ثُـــــــمثُـــــــم  اآلخِـــــــراآلخِـــــــر  والْـــــــيوموالْـــــــيوم  --١٠٣١٠٣  وأَســــــ

ــب  --١٠٤١٠٤  عــــــــــرِفَـاعــــــــــرِفَـا    �َصـــــــــــا�َصـــــــــــا  الْقُـــــــــــرآنِالْقُـــــــــــرآنِ  مِـــــــــــنمِـــــــــــن  كمـــــــــــاكمـــــــــــا ــذُ  وواجِـــــــــبوواجِـــــــ ــذُأَخـــــــ ــبادِ  أَخـــــــ ــبادِالْعِـــــــ ــحفَـا    الْعِـــــــ ــحفَـاالصـــــــ   الصـــــــ

ــتُـوزَن ــتُـوزَنفَــــــــــــــ ــيـان    أَوأَو  الْكُـتْــــــــــــــــبالْكُـتْــــــــــــــــب  فَــــــــــــــ ــيـاناْألَعــــــــــــــ ــثْلُ  --١٠٥١٠٥  اْألَعــــــــــــــ ــثْلُومِــــــــ ــذَا  ومِــــــــ ــذَاهــــــــ ــوزْن  ::هــــــــ ــوزْنالْــــــــ ــي  الْــــــــ ــيواملِــــــــ   ـزانـزانواملِــــــــ

ـمهورــــــــــــــــرمـمهورــــــــــــــــرم  ــــــــــــــــالِـمفَســــــــــــــــالِـمفَس  ــتَـلِـف ــتَـلِـفومنــــــــــــــ ــذَا  --١٠٦١٠٦  ومنــــــــــــــ ــراطُالصـــــــراطُ  كَـــــــذَاكَـــــ ــباد  الصـــــ ــبادفَالْعِـــــ ــتَلِـف  فَالْعِـــــ ــتَلِـفمخْـــــ   مخْـــــ

ـونــب ــبـونوالْكاتِــــــ ـــوح  والْكاتِــــــ ـــوحاللَّــــــ ـــلٌّ  اللَّــــــ ـــلٌّكُـــــــ ـــم  كُـــــــ ـــمحِـكَــــــ ــرش  --١٠٧١٠٧  حِـكَــــــ ــرشوالْعــــ ــي  والْعــــ ــيوالْكُرسِــــ ــم  والْكُرسِــــ ــمثُــــ ـــم  ثُــــ ـــمالْقَلَــــ   الْقَلَــــ

 جِــــــــــــــبي جِــــــــــــــبي   ـكلَـــــــــــــيع ـكلَـــــــــــــيــــــــــــــا   عـهــــــــــــــا أَيـهأَي     ــــــــــــــاناْإلِ�ْـس ــــــــــــــانتِـــــــــــــــ  الَالَ  --١٠٨١٠٨  اْإلِ�ْـستِـــــــــــــــالِحـاجٍالِحـاجٍيــــــــــــــــا  يبِهــــــــــــــــاوبِهو  ــــــــــــــــاناْإلِميــــــــــــــــاناْإلِمي  

ـــال ـــالفَــــــــــــ ـــلْ  فَــــــــــــ ـــلْتَـمِــــــــــــ ــاحـدٍ  تَـمِــــــــــــ ــاحـدٍلِجـــــــــــــ ــنـه  ذِيذِي  لِجـــــــــــــ ــنـهجِـــــــــــــ   كالْجـــــــنـهكالْجـــــــنـه    أُوجِـــــــدتأُوجِـــــــدت  حـــــــقحـــــــق  والـــــــناروالـــــــنار  --١٠٩١٠٩  جِـــــــــــــ

ـــذَّب ـــذَّبمعــــــــــــ ــنـعـم  معــــــــــــ ــنـعـممــــــــــــ ــا  مــــــــــــ ــامهـمـــــــــــــ ـــى    مهـمـــــــــــــ ـــىبـقِــــــــــــ   والشـــــــــــــقِـيوالشـــــــــــــقِـي  للســـــــــــــعِيـدللســـــــــــــعِيـد  خلُـــــــــــــودٍخلُـــــــــــــودٍ  داردار  --١١٠١١٠  بـقِــــــــــــ

ــتْـم ــتْـمحـــــــ ــا  حـــــــ ــاكمــــــــ ــا  كمــــــــ ــاجاء�َــــــــ ـــي  جاء�َــــــــ ـــيفِـــــــ ــنقْـل    فِـــــــ ــنقْـلالـــــــ ــناإِميإِمي  --١١١١١١  الـــــــ ــيرِ  بحــــــــــوضِبحــــــــــوضِ  ا�ُــــــــــناا�ُــــــــ ــيرِخــــــــ   الرســــــــــلِالرســــــــــلِ    خــــــــ

ــم ـــلْ  بِعهدِهِــــــــــمبِعهدِهِــــــــ ـــلْوقُــــــــ ـــذَاد  وقُــــــــ ـــذَاديــــــــ ـــن  يــــــــ ـــنمــــــــ ـــوا    مــــــــ ـــواطَغَــــــــ ــنالُ  --١١٢١١٢  طَغَــــــــ ــنالُيـــــــ ــربا  يـــــــ ــرباشـــــــ ــنه  شـــــــ ــنهمِـــــــ ــوام  مِـــــــ ــوامأَقْـــــــ ـــوا  أَقْـــــــ ـــواوفَـــــــ   وفَـــــــ
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ـــدٍ[[ ـــدٍمحـمـــــــــــــــــ ــا  ]]محـمـــــــــــــــــ ــامقَـدمــــــــــــــــــ ــنـعٍ  الَالَ  مقَـدمــــــــــــــــــ ــنـعٍتَـمــــــــــــــــــ ــفَاعـةُ  وواجِـــــــــــــــبوواجِـــــــــــــــب  --١١٣١١٣  تَـمــــــــــــــــــ ــفَاعـةُشـــــــــــــ ــفَّـعِ    شـــــــــــــ ــفَّـعِاملُشـــــــــــــ   املُشـــــــــــــ

 ــــــفَعشي ــــــفَعشكمـــــــاكمـــــــا  ي   قَــــــد قَــــــد  ــــــــاءجــــــــاءـــــــ  فِـــــــي فِـــــــي   جـــــــاْألَخـارِاْألَخـارِبه  --١١٤١١٤  برغَـــــــــيهورغَـــــــــيو  مِـــــــــنتَضـــــــــى  مِـــــــــنرتَضـــــــــىمرارِ    مـــــــــيارِاْألَخـــــــــياْألَخ  

فَــــــــــــــالفَــــــــــــــال  ُكَفَّــــــــــــــر�ـا  �ُكَفَّــــــــــــــرمِــــــــــــــنؤـاممِــــــــــــــنؤإِذْإِذْ  --١١٥١١٥  بِــــــــــــــالْـوزْرِبِــــــــــــــالْـوزْرِ    م  ائِــــــــزجائِــــــــزج  انغُفْــــــــرانرِ  غُفْــــــــررِغَــــــــيالْكُفْـــــــــرِالْكُفْـــــــــرِ  غَــــــــي  

هـــــــــــــــــــــــرفَـأَمهـــــــــــــــــــــــرفَـأَم  ضـــو ـــوضمـفَـــــــــــــــــــــ ــربــهِلِـــــــــــــــــــــــربــهِ    مـفَـــــــــــــــــــــ   ذ�ْـــــــبِهِذ�ْـــــــبِهِ  مِـــــــنمِـــــــن  يتُـــــــبيتُـــــــب  ولَـــــــمولَـــــــم  يمـــــــتيمـــــــت  ومـــــــنومـــــــن  --١١٦١١٦  لِـــــــــــــــــــــ

ةــيـر ــيـرةكَبِـــــــــ ـــم  كَبِـــــــــ ـــمثُـــــــــ ـــودالْالْ  ثُـــــــــ ـــودخُـلُـــــــــ ــب  خُـلُـــــــــ ــبمجتَـنــــــــــ   ارتَكَـــــــبارتَكَـــــــب  بعـــــــضٍبعـــــــضٍ  تَعذِيـــــــبتَعذِيـــــــب  وواجِـــــــبوواجِـــــــب  --١١٧١١٧  مجتَـنــــــــــ

رِزْقَــــــــــــــهورِزْقَــــــــــــــهو  مِــــــــــــــنـــــــــــــتَهـى  مِــــــــــــــنشـــــــــــــتَهـىمشـاتِ    مـاتِاجلَـــــــــــــن١١٨١١٨  اجلَـــــــــــــن--  ــف ــفوصِـــــــ ــهِيد  وصِـــــــ ــــــ شـــهِيد ــربِ  شـــــــ ــربِاحلَـــــــ ــياةِ  احلَـــــــ ــياةِبِالْحـــــــ   بِالْحـــــــ

ــيلَ ــيلَوقِـــــــ ـــلْ  الَالَ  وقِـــــــ ـــلْبـــــــ ــا  بـــــــ ــامــــــــ ـــك  مــــــــ ـــكملِـــــــ ــا  ملِـــــــ ــاومــــــــ ــبِـع  ومــــــــ ــبِـعاتُّـــــــ ــرزْقُ  --١١٩١١٩  اتُّـــــــ ــرزْقُوالــــ ــند  والــــ ــندعِــــ ــومِ  عِــــ ــومِالْقَــــ ــا  الْقَــــ ــامــــ ــهِ  مــــ ــهِبِــــ ــتُفِع  بِــــ ــتُفِعا�ْــــ   ا�ْــــ

ــيرزُقُ  --١٢٠١٢٠  واملُحــــــــــــــــرمـاواملُحــــــــــــــــرمـا  املَـكْــــــــــــــــروهاملَـكْــــــــــــــــروه  ويـــــــــــــــــرزُقُويـــــــــــــــــرزُقُ ــيرزُقُفَـــــــــــ ـــاللَ  اُاُ  فَـــــــــــ ـــاللَاحلَـــــــــــ ــا    احلَـــــــــــ ــافَاعلَمــــــــــــ   فَاعلَمــــــــــــ

اجِحــر ــراجِحوالــــــــ ــيـلُ  والــــــــ ــيـلُالتَّفْصِــــــــ ــبمـا  التَّفْصِــــــــ ــبمـاحســــــــ ــرِف  حســــــــ ــرِفعـــــــــ ــيفِــــي  --١٢١١٢١  عـــــــــ ــابِ  فِــ ـ ــابِاالِكْتِسـ ــتَّوكُّلِوالــــتَّوكُّلِ  االِكْتِســ   اخــــتُلِفاخــــتُلِف    والــ

ــت ــتوثَابِــــــــــــ ـــي  وثَابِــــــــــــ ـــيفِـــــــــــ ــارِجِ  فِـــــــــــ ــارِجِالْخَــــــــــــ ـــود  الْخَــــــــــــ ـــوداملَوجـــــــــــ   املَوجــــــــــود املَوجــــــــــود   هــــــــــو هــــــــــو   يءيءالشــــــــــ الشــــــــــ   وعِــــــــــند�َاوعِــــــــــند�َا  --١٢٢١٢٢  املَوجـــــــــــ

دالْفَــــــــــــردالْفَــــــــــــر  ــــــــــــادِثحــــــــــــادِثَـا  ح�دَـاعِـــــــــــن�دالَالَ  عِـــــــــــن    كَـرـــــــــــنيكَـرـــــــــــن١٢٣١٢٣  ي--  ــــــــــودجوــــــــــودجءٍ  وــــــــــيءٍشــــــــــيش  هــن ــنهعيــــــــ   والْجوهــــــــــروالْجوهــــــــــر  عيــــــــ

ةــــــــــــــــــغِـيـرصةــــــــــــــــــغِـيـرص  ةكَبِـــــــــــــــــــيـرةــثَّـا�ِـي  كَبِـــــــــــــــــــيـر ــثَّـا�ِـيفَالـــــــــــــــــ   ::قِســــــــــمـانِقِســــــــــمـانِ    عِــــــــــند�َاعِــــــــــند�َا  الذُّ�ُــــــــــوبالذُّ�ُــــــــــوب  ثُــــــــــمثُــــــــــم  --١٢٤١٢٤  فَالـــــــــــــــــ
  الْحــــــــالِالْحــــــــالِ  فِــــــــيفِــــــــي  واجِــــــــبواجِــــــــب  الْمــــــــتَابالْمــــــــتَاب  ههمِــــــــنمِــــــــن  --١٢٥١٢٥  لِلْـحـــــــــــــــــــالِ لِلْـحـــــــــــــــــــالِ   يـعـــــــــــــــــــد يـعـــــــــــــــــــد   إِنإِن  ا�ْــــــــــــــــــتِقَـاضا�ْــــــــــــــــــتِقَـاض  والَوالَ

ــي ــيوفِـــــــ ــبولِ  وفِـــــــ ــبولِالْقَـــــــ ـــم  الْقَـــــــ ـــمرأْيهـــــــ ـــدِ  رأْيهـــــــ ـــدِقَـــــــ ــتَلَـف    قَـــــــ ــتَلَـفاخـــــــ ــن  --١٢٦١٢٦  اخـــــــ ــنلكِـــــ ــدد  لكِـــــ ــدديجـــــ ــةً  يجـــــ ــةًتَوبـــــ ــا  تَوبـــــ ــالِمـــــ ــتَـرف  لِمـــــ ــتَـرفاقْـــــ   اقْـــــ

ــثْلُها ــثْلُهاومِـــــــ ــلٌ  ومِـــــــ ــلٌعقْـــــــ ــرض  عقْـــــــ ــرضوعِــــــــ ـــد  وعِــــــــ ــب    قَــــــــــدقَـــــــ   �َســـــب�َســـــب  مـــــالْمـــــالْ  �َفْـــــسٍ�َفْـــــسٍ  ثُـــــمثُـــــم  دِيـــــنٍدِيـــــنٍ  وحِفْـــــظُوحِفْـــــظُ  --١٢٧١٢٧  وجــــــــــبوجــــــــ

ــن ــنمِـــــ ــنا  مِـــــ ــنادِينِـــــ ــتَـلُ  دِينِـــــ ــتَـلُيقْـــــ ــ  يقْـــــ ــكُفْــــــ ــيـس  راراكُفْــــــ ــيـسلَـــــ ـــدْ    لَـــــ ــن  --١٢٨١٢٨  حــــــــدْحـــــ ــنومـــــــ ــومٍ  ومـــــــ ــومٍلِمعلُـــــــ ـــرورة  لِمعلُـــــــ ـــرورةضَـــــــ ـــد  ضَـــــــ ـــدجحـــــــ   جحـــــــ

ــتَـبـاح  أَوِأَوِ ــتَـبـاحاَســــــــــــــ ــز�َـا  اَســــــــــــــ ــز�َـاكالـــــــــــــــ ـــمـعِ  كالـــــــــــــــ ـــمـعِفَلْتَســــــــــــــ ــثْلُ  --١٢٩١٢٩  فَلْتَســــــــــــــ ــثْلُومِـــــــ ــذَا  ومِـــــــ ــذَاهـــــــ ــن  هـــــــ ــنمـــــــ ـــى  مـــــــ ـــى�َفـــــــ ـــعِ  �َفـــــــ ـــعِلِمجمـــــــ   لِمجمـــــــ

  عــــــــــــدلِعــــــــــــدلِ  إِمـــــــــــامٍإِمـــــــــــامٍ  �َصـــــــــــب�َصـــــــــــب  وواجِـــــــــــبوواجِـــــــــــب  --١٣٠١٣٠  الْعقْــــــــــلِالْعقْــــــــــلِ    بِحكْــــــــــمِبِحكْــــــــــمِ  الَالَ  فَـــــــــاعلَمفَـــــــــاعلَم  بِالشـــــــــرعِبِالشـــــــــرعِ

ــال ــالفَــــــــــ ــز  فَــــــــــ ــزتَـــــــــــ ـــن  غْغْتَـــــــــــ ـــنعــــــــــ ــرِهِ  عــــــــــ ــرِهِأَمـــــــــــ ــيـنِ    أَمـــــــــــ ــيـنِاملُبِــــــــــ   الديـــــــنِالديـــــــنِ  فِـــــــيفِـــــــي  يعـــــــتَقَديعـــــــتَقَد  ركْـــــــناركْـــــــنا  فَلَـــــــيسفَلَـــــــيس  --١٣١١٣١  املُبِــــــــــ
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ُُفَــــــــــــــــــاـا  فَــــــــــــــــــاكْفِـيـــــــــــــــــــنـايكْفِـيـــــــــــــــــــني  أَذَاهأَذَاه    هـــــــــــــــــــــدحوهـــــــــــــــــــــدحــرٍ  إِالَّإِالَّ  --١٣٢١٣٢  و ــرٍبِكُفْـــــــــــ ــبِـذَن  بِكُفْـــــــــــ ــبِـذَنفَا�ْـــــــــــ ـــده    فَا�ْـــــــــــ ـــدهعهـــــــــــ   عهـــــــــــ

ســي ــيسولَـــــــــــ ــزلْ  ولَـــــــــــ ــزلْيعــــــــــــ ـــلَ  إِنإِن  يعــــــــــــ ـــلَأُزِيـــــــــــ ــفُـه  أُزِيـــــــــــ ــفُـهوصـــــــــــ ــيرِ  --١٣٣١٣٣  وصـــــــــــ ــيرِبغِـــــــــ ــذَا  بغِـــــــــ ــذَاهـــــــــ ــباح  الَالَ  هـــــــــ ــباحيـــــــــ ــرفُـه    يـــــــــ ــرفُـهصـــــــــ   صـــــــــ

ــبـةً ــبـةًوغِيـــــــــــــــــــ ـــلَـةً  وغِيـــــــــــــــــــ ـــلَـةًوخصــــــــــــــــــ ــيـمـه  وخصــــــــــــــــــ ــيـمـهذَمِـــــــــــــــــــ   �َمِـــــــــيمه�َمِـــــــــيمه    واجتَنِـــــــــبواجتَنِـــــــــب  بِعـــــــــرفٍبِعـــــــــرفٍ  وأَمـــــــــروأَمـــــــــر  --١٣٤١٣٤  ذَمِـــــــــــــــــــ

ــبِ  --١٣٥١٣٥  فاعـــــــــــــــتَـمـدِفاعـــــــــــــــتَـمـدِ    والـجــــــــــــــــدلْوالـجــــــــــــــــدلْ  وكالْمِــــــــــــــــراءِوكالْمِــــــــــــــــراءِ ــبرِ  كالْعجـــــــبِكالْعجـــــ ــبرِوالْكِـــــ ــدِ  وداءِوداءِ  والْكِـــــ ــدِاحلَســـــ   احلَســـــ

لِــــــــــــــيـفحلِــــــــــــــيـفـــــــــــــــا  حِلْـــــــــــــــمٍحِلْـــــــــــــــمٍ  حـــــــــــــــاتَابِـعتَابِـع    ـــــــــــــــقلِلْـحـــــــــــــــق١٣٦١٣٦  لِلْـح--  ــن ــنوكــ ــا  وكــ ــاكَمــ ــان  كَمــ ــانكــ ــيار  كــ ــيارخِــ ــ  خِــ ــاخلَلْــ   ـقِـقِاخلَلْــ

ــلُّ ــلُّوكُــــــ ــرٍ  وكُــــــ ــرٍشــــــ ــتـداعِ  يفيف  شــــــ ــتـداعِابــــــ ـــن  ابــــــ ـــنمِــــــ ـــف    مِــــــ ـــفحلَــــــ ــلُّ  --١٣٧١٣٧  حلَــــــ ــلُّفَكُـــ ــيرٍ  فَكُـــ ــيفِـــــي  خـــــيرٍخـــ ــباعِ  فِـــ ــباعِاتِّـــ ــن  اتِّـــ   ســـــلَفســـــلَف  مـــــنمـــ

ــبي  هـــــــديٍهـــــــديٍ  وكُـــــــلُّوكُـــــــلُّ  --١٣٨١٣٨  يـــــــــبـحيـــــــــبـح  لَــــــــــملَــــــــــم  مــــــــــامــــــــــا  ودعودع  افْعـــــــــلْافْعـــــــــلْ  أُبِـــــــــيحأُبِـــــــــيح  فَمـــــــــافَمـــــــــا ــبيلِلنـــــ ـــد  لِلنـــــ ـــدقَـــــ ـــح  قَـــــ ـــحرجـــــ   رجـــــ

ــتَابِعِ  --١٣٩١٣٩  خلَـفَــــــــــــــاخلَـفَــــــــــــــا    مِمــــــــــــــنمِمــــــــــــــن  الْـــــــــــــبِدعـةَالْـــــــــــــبِدعـةَ  وجا�ِــــــــــــــبِوجا�ِــــــــــــــبِ ــتَابِعِفَــــــــــ ــ  فَــــــــــ ــالصــــــــــ ـــن  الِحالِحالصــــــــــ ـــنمِمــــــــــ ــلَفَـا  مِمــــــــــ ــلَفَـاســــــــــ   ســــــــــ

مِــــــــــــنـاءٍ  مِــــــــــــنيـاءٍالـــــــــــريالـــــــــــر  ثُــــــــــــمصِ  فِــــــــــــيفِــــــــــــي  ثُــــــــــــمصِالْخَــــــــــــالــذَا  --١٤٠١٤٠  الْخَــــــــــــال ــذَاهــــــ ــو  هــــــ ــووأَرجــــــ ــي  اَاَ  وأَرجــــــ ــيفِــــــ   اْإلِخــــــــالصِاْإلِخــــــــالصِ  فِــــــ

ـــن ـــنومــــــــــ ـــلْ  ومــــــــــ ـــلْيمِــــــــــ ـــؤال  يمِــــــــــ ـــؤاللِهــــــــــ ـــد  لِهــــــــــ ـــدقَــــــــــ ـــوى  قَــــــــــ ـــوىغَـــــــــــ   والْهــــــوىوالْهــــــوى  �فْسِــــــي�فْسِــــــي  ثُــــــمثُــــــم  الرجِــــــيمِالرجِــــــيمِ  مِــــــنمِــــــن  --١٤١١٤١  غَـــــــــــ

ـدــن ــنـدعِـــــــــــ ـــؤالِ  عِـــــــــــ ـــؤالِالســـــــــــ ــا  الســـــــــــ ــامطْلقًــــــــــــ ــنـا    مطْلقًــــــــــــ ــنـاحجتَــــــــــــ ــذَا  --١٤٢١٤٢  حجتَــــــــــــ ــذَاهـــــــــــ ــو  هـــــــــــ ــووأَرجـــــــــــ ــنـا    أَنأَن  اَاَ  وأَرجـــــــــــ ــنـايمنحـــــــــــ   يمنحـــــــــــ

ـــى ـــىعلَــــــــــــ ــبِـيٍ  علَــــــــــــ ــبِـيٍ�َـــــــــــــ ــه  �َـــــــــــــ ــهدأَبــــــــــــــ ــراحِـم  دأَبــــــــــــــ ــراحِـماملَـــــــــــــ ــم  --١٤٣١٤٣  املَـــــــــــــ ــمثُـــــــ ــالة  ثُـــــــ ــالةالصـــــــ ـــالم  الصـــــــ ـــالموالســـــــ ـــم  والســـــــ ـــمالدائِـــــــ   الدائِـــــــ

ــابِـعٍ ــابِـعٍوتَــــــــــــــ ــنهـجِـهِ  وتَــــــــــــــ ــنهـجِـهِلِــــــــــــــ ـــن  لِــــــــــــــ ـــنمـــــــــــــــ ــتِـه    مـــــــــــــــ ــتِـهأَمـــــــــــــــ ــدٍ[[  --١٤٤١٤٤  أَمـــــــــــــــ ــدٍمحمـــــــــــ ــحبِـهِ  ]]محمـــــــــــ ــحبِـهِوصـــــــــــ ــتْرتِـه  وصـــــــــــ ــتْرتِـهوعِـــــــــــ   وعِـــــــــــ

 
 
 

      


